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CONSELL DE LA ZONA 11  (la Bordeta i entorns) 
Plenari realitzat el 3 de desembre de 2019, al Centre Cívic de la Bordeta. 
 
Assisteixen a la reunió: 
                
Entitats: 
AVV la Bordeta; Ass. Comerciants la Bordeta; Col·lectiu Bordeta.net; Fundació Privada 
Casa Casero; Assemblea Veïnal Bordeta; Plataforma Salvem el Bosquet de Palauet; 
Grup Municipal Comú; Grup Municipal PP; Grup Municipal PSC; Grup Municipal 
Ciutadans; Grup Municipal Junts x CAT; IES Maria Rúbies; AVV Copa d’Or i Sot de 
Fontanet; Escola Esperança; AMPA Escola Enric Farreny; ONG Vols; PES Salesians St. 
Jordi; Parròquia de Sant Agustí; Esplai; Serveis Socials; i Anticoagulats Lleida.    
 
Persones registrades: 
Isabel Prats; Antonio Chacón; Guadalupe Pavón; Joan Carre; José Luís Osorio; 
Mercedes Martín; Mari C. Guerrero; Maria Dolors Royo; Victoria Pacheco; Alfredo 
Piñol; Mercè Nicolàs; Maria Teresa Falcón; Lola Cornet; Maria C. Sebastián; Iris Isús; 
Eduard Pelegrí; Encarna Hernández; Maria Teresa Orgaz; Ana Visa; Encarna Girón; 
Maria A. Vidal; Dídac Merino; Xavier Olmo; Ignasi Boya; Demelsa Mateos; José M. 
Cereza; José L. Calvo; Joan Biescas; Esther Aresté; Joan Carles Sisó; Mercè Salut; Esther 
Jové; Jordi Clot; David Melé; Claudi Vidal; Francesc Beà; Josep M. Torres; Josep Betriu; 
Montse Villa; Rosa Blasi; Maria Teresa Piñol; Ángel Ortiz; Jaume Sellés; Maria Teresa 
Casamajó; Berta Arbonès; Josep Costa; Rafael Sopena; i Francisco Flores. 
 
Per l’administració local: 
La regidora de Zona i presidenta del CTZ11, Anna M. Campos; la regidora de 
Participació Ciutadana i vicepresidenta del CdZ11, Elena Ferré; la tècnica de 
Participació Ciutadana, Carme Sabaté; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, 
Francesc Mòdol. 
 
La regidora de zona, Anna M. Campos, inicia la sessió plenari del Consell de la zona 11 i 
dóna la benvinguda a les persones assistents. 
A continuació, la regidora de Participació, Elena Ferré, contextualitza la reformulació 
que es vol fer dels Consells ”atès que no han acabat de funcionar com a eina 
participativa”. Ferré explica que no hi ha suficient personal tècnic per a convocar els 
Consells amb la freqüència que es voldria, raó per la qual, de moment, es mantindrà 
una cadència de cada 6 mesos entre convocatòria i convocatòria de plenari. 
Quant a la voluntat que els Consells esdevinguin “participativament més efectius”, la 
regidora Ferré fa esment a la necessitat que la Paeria incorpori tècnics i facilitadors 
que permetin vehicular amb major agilitat les peticions de la ciutadania, garantint-ne 
un seguiment adequat i un retorn satisfactori. 
Referent a les dinàmiques internes del Consell, Ferré referma la necessitat de ser 
operatius i d’optimitzar el temps de voluntariat de les persones participants, raó per la 
qual avança que “anem cap a un model en què qui determinarà la idoneïtat dels 
continguts a tractar serà la gent dels propis consells, i no els tècnics i polítics 
municipals”. 
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Relatiu a com es vol que funcionin els Consells, la regidora de Participació afirma que 
aquests no han de ser una instrument de resposta a peticions particulars, ans el 
contrari, han de servir per a canalitzar les aspiracions col·lectives... “Han de ser una 
eina de governança i no pas una bústia de demandes”. 
La regidora de Participació, finalitza la seva exposició explicant com el reglament de 
règim intern1 preveu dinamitzar i donar continuïtat a l’activitat del Consell durant el 
període de 6 mesos que pot arribar a existir entre una assemblea plenària i la següent. 
En referència a quins són els canals que la ciutadania –a títol individual- té al seu abast 
per a fer arribar les seves propostes a la Paeria, i rebre resposta, Ferré recorda que en 
hi ha de prou efectives com: el 010; el 973700300; la Bústia Ciutadana; el Registre 
Municipal; l’aplicatiu APPUNTA; l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana; el servei 
d’atenció personal als Centres Cívics... Eines que tot i no ser prou conegudes, poden 
ser de gran utilitat a l’hora de gestionar queixes i trobar solucions a problemes 
concrets de veïns i veïnes.  
 
Acte seguit, previ el procediment informatiu preceptiu (durant el qual s’atenen els 
aclariments que demanen les persones assistents) i d’acord amb les entitats i persones 
que s’han acreditat, la regidora de zona, Anna M. Campos, dóna per constituït el 
Consell de la Zona 11 per al mandat municipal 2019-2023; informa que temporalment 
el tècnic encarregat de fer les tasques de secretaria i de dinamització del Consell serà 
en Cesc Mòdol; i posa a votació el reglament de règim intern del Consell, el qual 
resulta aprovat per unanimitat. 
 

A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes: 
 
Guadalupe Pavón, Col·lectiu Bordeta.net. Fa una crida al compromís de veïns i veïnes 
de Bordeta per a treballar i fer efectives les comissions d’àmbit sectorial i  la 
Permanent (de coordinació i dinamització) del Consell de Zona. 
 
Francesc Beà, Assemblea Veïnal Bordeta. Troba que l’interval de 6 mesos entre plenari 
i plenari és excessiu, atès que cal garantir que hi arribin amb la màxima fluïdesa les 
qüestions treballades a les comissions d’àmbit temàtic. 
 
Le regidores Campos i Ferre admeten la manca dels recursos humans que permetrien 
fer més de dos Plenaris de caràcter ordinari a l’any, tanmateix, el tècnic de 
participació, Cesc Mòdol, suggereix la possibilitat que també es puguin convocar 
plenaris extraordinaris, sempre i quant el contingut d’aquests sigui monotemàtic i 
sense torn obert on es pugui parlar de temes no inclosos a l’ordre del dia. 
 
Josep Betriu, Assemblea Veïnal Bordeta. Demana la garantia que la Paeria tindrà en 
consideració el treball que vagin realitzant les comissions d’àmbit temàtic del Consell, i 
també s’interessa per conèixer el criteri de prioritat segons el qual es classificaran les 
propostes que vagin aprovant-se. 
 
Les regidores Campos i Ferre aclareixen que la garantia que es tindrà en compte el 
treball que vagin realitzant les comissions d’àmbit temàtic del Consell, vindrà donada 

                                                 
1 Com funcionarà la Comissió Permanent de Coordinació; qui la integrarà; el procediment de presa de decisions, etcètera. 
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pel mateix procediment en què es funcionarà, atès que es treballarà coordinadament a 
tres bandes -la política, la tècnica, i la veïnal- amb la finalitat d’anar assolint els 
consensos d’allò que sigui possible i prioritari en cada moment. 
 
Dídac Merino, veí. Demana aclariment sobre com es regularà que no hi hagi 
interferències competencials entre el Consell i els diferents membres -associacions, 
institucions, col·lectius, moviments, plataformes, etcètera- que en formen part.  
 
Les regidores Campos i Ferre responen que el sentit del Consell de Zona és obrir més la 
participació (també a entitats no-formals i persones individuals), però sense interferir 
la tasca de cap de les entitats que l’integren, i encara menys si això pot implicar la 
duplicitat de feines: “el Consell ha d’afavorir la cohesió del barri en base a la 
col·laboració i el treball en comú”.  
 
Guadalupe Pavón, Col·lectiu Bordeta.net. Quant a la temporització de 6 mesos entre 
assemblees plenàries, opina que és un termini raonable en la mesura que cal haver 
pogut treballar prèviament la preparació de les propostes i els projectes a debatre. 
Referent a l’apoderament de veïnes i veïns en el Consell, Pavón referma la importància 
que cadascun dels tres pilars en què aquest hom sosté (el polític, el tècnic, i el ciutadà) 
faci la funció que li correspon, i quant el paper específic dels veïns, afirma que aquests 
hauran de ser capaços de proposar uns quants projectes socialment necessaris i 
viables, és a dir, que tinguin prèviament l’aval favorable (informes tècnics, jurídics i 
econòmics) de part de l’ajuntament. 
 
Demelsa Mateos, AMPA Col·legi E. Farreny. Pregunta: 1. si el pressupost de la ciutat 
està definit per barris i, en aquest cas, si hi ha un pressupost específic per a la Bordeta; 
2. qui decideix les comissions que hom creen al Consell, el mateix Consell o 
l’ajuntament; i 3. qui decideix les prioritats de les propostes acordades al Consell, 
aquest mateix o l’ajuntament. 
 
La regidora de Participació constata que no hi ha un pressupost específic per a cada 
barri. Quant a les funcions de les comissions del Consell, el tècnic Cesc Mòdol respon 
que tant la Comissió Permanent, com les comissions d’àmbit sectorial o temàtic, tenen 
la funció de dinamitzar i d’elaborar propostes que siguin coherents i viables, però que 
l’espai de decisió és el Plenari del Consell, abans que una proposta pugui ser adreçada 
oficialment a l’ajuntament. 
 
Francesc Beà, Assemblea Veïnal Bordeta. Pregunta si les comissions que es vagin 
constituint tindran un espai físic on reunir-se al Centre Cívic, en hores no-laborals. 
 
La regidora de Participació respon que es farà el que calgui perquè l’organització 
horària dels treballadors dels Centres Cívics ho permeti. 
 
Josep Betriu, Assemblea Veïnal Bordeta. Pregunta si la Paeria donarà suport per a la 
comunicació pública de les activitats i projectes del Consell de Zona, bé sigui 
mitjançant la publicació documents en paper, bé sigui mitjançant la implementació 
d’un espai informatiu web de la Paeria. 
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La regidora Ferre es compromet a facilitar els mecanismes i/o instruments de 
comunicació òptims que permetin donar a conèixer les activitats realitzades pel 
Consell de Zona. 
 
Finalitzat el torn de paraules, la regidora de zona agraeix als presents l’assistència i 
dóna per acabada la reunió. 
 
Francesc Mòdol, coordinació tècnica dels Consells de Zona o Barri. 
Lleida, 3 de desembre de 2019 
 
 
 
 
 
 


